KOPIA

ORYGINAŁ

ZGODA NA INSTALACJĘ PRZYŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWEGO

ZGODA NA INSTALACJĘ PRZYŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWEGO

firmy Beskid Media Sp. z o.o., ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty

firmy Beskid Media Sp. z o.o., ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty

Ja, *) …………………………………………………………………...…….………………………...,

Ja, *) …………………………………………………………………...…….………………………...,

wyrażam zgodę na bezpłatną instalację przyłącza światłowodowego w moim mieszkaniu

wyrażam zgodę na bezpłatną instalację przyłącza światłowodowego w moim mieszkaniu

w *) ……………..….….….…..…….…. na osiedlu/ulicy *) ...….…………….….…………….…….

w *) ……………..….….….…..…….…. na osiedlu/ulicy *) ...….…………….….…………….…….

nr *) ………………… .

nr *) ………………… .

•

Jestem zainteresowany/a ofertą firmy Beskid Media. Proszę o kontakt ze mną pod

•

numerem telefonu: *) ……………………………………. .

numerem telefonu: *) ……………………………………. .
•

Umowa

na

moje

aktualne

usługi

telekomunikacyjne

wygasa

w

dniu

•

Umowa

na

moje

aktualne

usługi

telekomunikacyjne

wygasa

w

dniu

……………………………………………… .

……………………………………………… .
•

Jestem zainteresowany/a ofertą firmy Beskid Media. Proszę o kontakt ze mną pod

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych przez

•

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych przez

Beskid Media Sp. z o.o. (jako administratora danych osobowych) na potrzeby

Beskid Media Sp. z o.o. (jako administratora danych osobowych) na potrzeby

realizacji zlecenia. Jednocześnie potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o

realizacji zlecenia. Jednocześnie potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o

przysługujących mi środkach, realizujących prawo dostępu oraz prawo do kontroli

przysługujących mi środkach, realizujących prawo dostępu oraz prawo do kontroli

przetwarzania danych osobowych dotyczących mojej osoby.

przetwarzania danych osobowych dotyczących mojej osoby.

……………………………………...

……………………………………...

(czytelny podpis)

(czytelny podpis)

*) Wypełnienie pola jest obowiązkowe.

*) Wypełnienie pola jest obowiązkowe.
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